
Sajtótájékoztató a fiatal gazdák országos szakszervezeténél (JA) 

 

Január 23-án tartotta a fiatal gazdák országos szakszervezete (Jeunes Agriculteurs, JA) 

hagyományos újévi sajtótájékoztatóját. Az 

elnök François Thabuis és az alelnök Gaël 

Gautier egyaránt arra helyezte a 

hangsúlyt, hogy a tavaly júniusban 

megválasztott új elnökség legfontosabb 

föladatának a fiatal gazdák 

pályakezdésének támogatását tartja, ezt 

követi a szakszervezeti munka átalakítása, 

az érdekképviseleti „nyelvezet” 

megújítása. A harmadik pont a termelői 

jövedelmek szintjének emelése, a 

hozzáadott-érték igazságosabb 

megosztása, azaz a nagykereskedelemmel szembeni pozíciók javítása
1
. A fiatalok eltökéltek a 

szövetkezeti mozgalom és általában a szövetkezési szemlélet erősítése mellett, megítélésük 

szerint e nélkül nem biztosítható a francia mezőgazdaság jövője. Ez a téma adja a most 

készülő, a júniusi kongresszusukon bemutatandó éves orientációs jelentés tárgyát is. 

 

Gaël Gautier a küszöbön álló agrárkamarai választásokról elmondta, ez elsősorban megyei 

szinten zajlik, ahol a JA közös listát állít az FNSEA-val (négy megye kivételével)- A „nagy” 

szakszervezettel együttműködve is arra törekednek, hogy saját munkaprogramjuk 

megvalósítását elő tudják mozdítani. Meggyőződésük, hogy csak a „többségi szakszervezeti 

mozgalom” képes olyan föltételeket kiharcolni a pályakezdés és a piaci pozíciók javítása terén 

egyaránt, ami változtathat azon a mostani helyzeten, amit sajnálatos módon a 

gazdatársadalom szétaprózódottsága miatti kiszolgáltatottság jellemez. 

 

Továbbra is bíznak abban, hogy érvényt lehet szerezni a 2011. májusi, a 

nagykereskedelemmel kötött megállapodásnak – ezt az új miniszter, Stéphane Le Foll is 

támogatja, de a tárgyalások továbbra is meglehetősen nehezek az értékesítési oldallal - a 

fiatalok szerint azért, mert ennek szereplői folyamatosan meg akarják kerülni az egyezséget. 

 

Ami a nitrát-szennyezés visszaszorítására hivatott új nitrát direktívával kapcsolatos újabb 

intézkedéseket illeti, a JA szerint ezek a – kormány által Brüsszel nyomására hozott - 

előírások kifejezetten hátrányosan érintik a gazdálkodókat, nincsenek tekintettel az eddigi 

erőfeszítéseikre és ellehetetlenítenek számos olyan tervezett beruházást, amik alapvetően a 

francia mezőgazdaság versenyképességének javítását szolgálnák a növénytermesztésben és az 

állattartásban egyaránt. Meggyőződésük, hogy ezek szöges ellentétben állnak azzal a 

miniszteri törekvéssel, ami ökonómiailag és ökológiailag egyaránt intenzívebbé tenné a 

gazdálkodást, nem segíti a „termeljünk másként” (produire autrement) program 

megvalósítását. Az új direktívával kapcsolatos elvárásokat csak jelentős többlet-költségekkel 
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 Az FNSEA elnöke, Xavier Beulin egy decemberi sajtótájékoztató alkalmával kijelentette, a 2011. május 3-i, a 

nagykereskedelemmel történt megállapodás alapján elmondható, hogy a sertés, baromfi és marha esetében 

korábban egyaránt stabilizálódott a helyzet, de a termelési költségek emelkedése miatt újra meg kell kezdeni az 

egyeztetéseket – az árobszervatórium adatai szerint minden 100 eurónyi lakossági élelmiszer-kiadásból csupán 

5,40 euró jut el a termelőkhöz! Szerinte a jelenlegi finanszírozási és fogyasztási modell elérte a korlátait, olyan 

új rendszerre volna szükség, amiben a mezőgazdasági termelés szerepének, fontosságának megfelelő, a 

jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet kap. 



lehet megvalósítani, ha nem születik jó megoldás ennek fedezésére, úgy a fiatalok 

pályakezdési projektjei is veszélybe kerülhetnek. 

 

Állandó vita tárgya a gazdaságok specializációja, a JA álláspontja szerint nem az a baj, ha 

egy-egy gazdaság szakosodik, hanem az, ha ez a folyamat egy régióra lesz jellemező. Ebben 

az esetben ugyanis megszűnik az a gazdaságok közötti komplementer együtt működés, 

jellemző a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó, egymáshoz közeli 

gazdaságok jelentette munkamegosztásra, és nem lehet többé költséghatékony módon 

biztosítani az okszerű agrár-környezetgazdálkodás alapföltételeit. 

 

Ami a KAP-reformot illeti, ők is síkra szállnak a büdzsé szinten tartása mellett, ugyanakkor 

aláhúzták, hogy „az ördög a részletekben rejlik”, azaz arra van szükség, hogy mindenképpen 

ösztönző és lehetőleg ne büntető intézkedéseket tartalmazzon. A legfontosabb terület az 

állattenyésztés, amit össze kell kapcsolni az energetikai beruházásokkal (pl. metanizáció), 

valamint erősíteni kell a kutatás-fejlesztési tevékenységet és a szakképzést. A JA találkozót 

kezdeményezett a területfejlesztésért felelős miniszterrel, Cécile Duflot-val is annak 

érdekében, hogy a fiatalok kifejthessék álláspontjukat a különböző szintű területfejlesztési 

programokról és hangoztassák annak szükségességét, hogy meg kell állítani a termőterületek 

művelés alóli kivonását és beépítését. Ez utóbbi kétszeresen is hátrányosan érint a gazdákat, 

mivel a biodiverzitás megőrzése érdekében az érintett beruházó nem csak termőföldet von ki a 

művelés alól, de a kötelező biodiverzitási kompenzációt is csak a termőföldek rovására tudja 

megvalósítani (pl. erdőtelepítés), ami azt jelenti, hogy kedvezőtlen esetben az eredetileg 

tervezett terület kétszeresén szűnik meg a mezőgazdasági művelés. 

 

A JA szervezi minden évben az országos szántóversenyt, az idei évben erre Észak-

Franciaországban, 2014-ben pedig Gironde megyében kerül sor, ez utóbbi egyben a 

világversenyt is befogadja. A kapcsolódó téma a családi gazdaságok jelene és jövője lesz, azt 

szeretnék, ha ez valóban olyan esemény lenne, ahol a világ minden szegletéből érkezettek 

megvitathatnák ezt a meghatározó kérdést. 

 

Az Elysée-szerződés 50. évfordulója alkalmával a JA közös ülést tartott a német 

testvérszervezettel – a január 21-i találkozóra a berlini Nemzetközi Zöld Hét (IGW) alatt 

került sor, a németországi fiatal gazdák pedig a párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár 

(SIA) idején jönnek majd Franciaországba, a JA-val február 26-án tárgyalnak. A két találkozó 

során a francia és német fiatalok arra keresik a választ, miként lehet egy közös, a vidéki 

területek dinamikus fejlődését biztosító programot megfogalmazni, hogyan lehet 

meghatározni azokat a tényezőket, amik vonzóvá teszik a vidéki életet a fiatalok számára. 

Mik azok a föltételek, amik ahhoz kellenek ma Franciaországban és Németországban, hogy a 

vidéki fiatalság tudja a saját jövőjét építeni? Miként tud ebben az EU és hogyan tudnak az 

egyes tagországok segíteni? A mostani találkozó során egyetértettek abban, hogy a föntiek 

érdekében elengedhetetlen egy olyan ambiciózus európai pályakezdési program 

megvalósítása, aminek középpontjában a vidéki gazdaságot lendületbe hozó termelékeny és 

fönntartható, az energetikai autonómiát is támogató mezőgazdaság áll. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 


